
غزة- الراأي - اآالء النمر
يف قراءة اإعالمية وا�سعة مل�سريات 
الع��ودة بعد ع��ام عل��ى انطالقتها 
واخلو���ض غماره��ا و�س��ط ح�سور 
�سعبي وزخم اإعالمي ال ميكن غ�ض 
الط��رف عن��ه، كان اللق��اء ال��ذي 

عقده املكت��ب االإعالمي احلكومي 
ق��د تن��اول م�س��ريات الع��ودة على 
ع��د اأ�سع��دة اإعالمية ب��ن مرئية 
للم�س��رية  ومنظم��ة  ومطبوع��ة 
ذاتها، وبن قراءة اأخرية للم�سهد 

من كامريات العدو اال�سرائيلي.

ع�سو اللجن��ة االإعالمية مل�سريات 
الع��ودة ه��اين الثوابت��ة ق��ال اإن 
الكلم��ة  كان��ت  الع��ودة  م�س��ريات 
ال�س��ف  توحي��د  يف  الف�س��ل 
كان  م��ا  وجتمي��ع  الفل�سطين��ي، 
مت�ست��ت، فل��م تك��ن ح�س��رًا عل��ى 

جه��ة  حت��ى  اأو  ف�سي��ل  اأو  ح��زب 
�سيا�سية واحدة.

اأن املقاوم��ة له��ا  واأك��د الثوابت��ة 
اأ�سكال متع��ددة، وم�سريات العودة 
كانت اإحدى تلك ال�سبل واالأدوات 
ب��داأت  الت��ي  اجلدي��دة  املقاوم��ة 

ت�سب��ح ثاب��ت م��ن ثواب��ت ال�سعب 
الفل�سطيني بعد عام من التجربة 
والت�سحي��ة والتف��اين يف التق��دم 
خط��وات نح��و االأرا�س��ي املحتل��ة 

وا�سح��ة  مطالب��ة  يف 
بالع��ودة  و�سريح��ة 
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في قراءة إعالمية لها

مسيرات العودة .. المشهد المتكامل شعبيًا أمام “ إسرائيل”
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي- �سامي جاداهلل
هن��اك ع��دة اأه��داف عام��ة  لتدري���ض االإمالء 
يف املرحل��ة االأ�سا�سي��ة منه��ا: متك��ن الطلب��ة 
م��ن الكتاب��ة ال�سحيح��ة للكلم��ات، وتعريفهم 
ح�سيلته��م  وتنمي��ة  االإمالئي��ة،  بالقواع��د 
اللغوية، واال�ستماع الن�سط والقراءة اجليدة.
غ��زة  بقط��اع  احلكومي��ة  املدار���ض  وتزخ��ر 
بالعدي��د م��ن الن�ساط��ات ال�سفي��ة واملدر�سي��ة 

التي تعنى بجانب االإمالء.
خليف��ة  ب��ن  حم��د  مدر�س��ة   مدي��رة  وتق��ول 
االأ�سا�سي��ة  للبنات مبديرية تعلي��م خانيون�ض 
عطاف اأب��و دحروج:” نفذنا قبل اأيام م�سابقة 
اإمالء على م�ستوى املدر�سة ، وقد ا�ستهدف هذا 
الن�س��اط عين��ة م��ن 4 �سعب من �سف��وف االأول 
والث��اين والثال��ث والراب��ع، ومت اختباره��م يف  
قط��ع اإمالئي��ة  من املنه��اج الدرا�سي وف��ق اآلية 
تراعي الفروق الفردية واأعمار الطلبة، وبعد 

الت�سحي��ح الدقيق كان��ت النتائ��ج  اأنه ح�سلت 
الكاملة من جمموع  العالمة  100 طالبة على 

طالبة.  161
واأو�سح��ت اأبو دح��روج اأن تنفيذ هذا الن�ساط 
ياأت��ي �سم��ن خط��ة املدر�س��ة الهادف��ة ملعرف��ة 
نواح��ي  ومعرف��ة  وتعزيزه��ا  الق��وة  نواح��ي 
ال�سع��ف والق�سور ومعاجلته��ا، مبينة اأن هناك 
حر�س��ًا �سديدًا على اأن ال تتخرج اأي طالبة من 
ال�س��ف الراب��ع اإال ولديها اإتق��ان تام يف املجال 

الكتابي والقرائي.
مديرة مدر�سة العائ�سي��ة االأ�سا�سية مبديرية 
الو�سط��ى �سل��وى امل�سري  تق��ول :” ننفذ يوميًا 
اإم��الء 5 كلم��ات لل�سف��وف م��ن الراب��ع حت��ى 
ال�ساد���ض، ه��ذا باالإ�ساف��ة للقط��ع االإمالئي��ة 
اأخ��رى  اإم��الء  ن�ساط��ات  وهن��اك  املعت��ادة،  
لل�سف��وف ال�ساب��ع والثام��ن والتا�س��ع، ويف ي��وم 
اخلمي���ض م��ن كل اأ�سب��وع نقوم باإعط��اء  اإمالء 

جديدة. كلمات   10
وت�سي��ف:”  و�سعن��ا �سج��اًل �سنوي��ًا خم�س�س��ًا 

لالإمالء يتم فيه ر�سد درجات الطالبات .
م�س��رف املرحل��ة االأ�سا�سي��ة مبديري��ة تعلي��م 
�س��رق غ��زة نا�س��ر ح�سون��ة اأو�س��ح اأن هن��اك 
ن�ساط��ات مبدار�ض مديريت��ه يف جانب االإمالء 
ومنه��ا تنفي��ذ م�سابق��ة مركزية  عل��ى م�ستوى 
املدار���ض ب�س��كل ف�سل��ي  ونقوم بر�س��د نتائجها 

وعقد  جل�سات تقييمية .
ويو�س��ح ح�سونة  اأن االهتم��ام باالإمالء  يكون 
ب��دون �سغط  على التالميذ و يتم ب�سكل متدرج 
بداية من ال�سف االأول وحتى ال�ساد�ض ويكون 
االهتم��ام باالإم��الء بالتوازي م��ع االهتمام مع 
العربي��ة  اخلا�س��ة  اللغ��ة  ن�ساط��ات ودرو���ض 
بق��راءة احل��روف واملقاط��ع وتكوي��ن الكلمات 
عل��ى  الطال��ب  وتعوي��د  واجلم��ل  اجلدي��دة 
الق��راءة من دفرته اخلا���ض. مدير عام وحدة 

اجلودة واالعتم��اد املدر�سي يف ال��وزارة اأ.زياد 
املده��ون يق��ول:”  احلديث والكتاب��ة مبا فيها 
االإم��الء مهارت��ان اإنتاجيتان من مه��ارات اللغة 
ا�ستقباليت��ان  مهارت��ان  ويقابلهم��ا  العربي��ة 
وهم��ا اال�ستم��اع والق��راءة لذلك ف��اإن الطلبة 
ل��ن يتقن��وا الكتاب��ة كمه��ارة اإنتاجي��ة اإال اإذا 
اأتقن��وا القراءة كمه��ارة ا�ستقباليه ي�ساعدهم 
يف ذل��ك  معلموه��م واأولي��اء اأموره��م، واأ�س��اف 
املده��ون: ال ميكن تعلم امله��ارات االإمالئية اإال 
يف ال�سغ��ر ودون ذل��ك �ستبق��ى م�سكلة يف حياة 
املتعل��م. ويب��ن املدهون اأن ال��وزارة  وطواقمها 
مدار���ض  ومدي��ري  ومعلم��ن  م�سرف��ن  م��ن 
يحر�سون على تطبيق اأ�ساليب تدري�ض االإمالء 
بال�س��كل ال�سلي��م، ومنه��ا الرتكي��ز يف التدري�ض 
عل��ى احل��روف والكلم��ات واملقاط��ع والق��راءة 
والعقلي��ة   الب�سري��ة  واجلوان��ب  واال�ستم��اع  

واتباع اأ�ساليب الت�سجيع والتحفيز.

"نشاط اإلمالء".. طريقة تدريسية لتمكين الطلبة من الكتابة السليمة

غزة - الراأي
اأعل��ن وكي��ل وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة اأحم��د 
حمي�س��ن عن انطالق فعاليات م�سروع ا�ستنها�ض 
ال�سب��اب الفل�سطين��ي وطني��ًا وجمتمعي��ًا حت��ت 

�سعار "�سباب ينت�سر".
وقال حمي�سن خالل برنام��ج "لقاء مع م�سئول" 
والذي تنظمه وزارة االإع��الم اأ�سبوعيا مبقرها 
مبدين��ة غ��زة، اإن فك��رة امل�س��روع تنطل��ق م��ن 
تعزي��ز االنتماء للم�سروع الوطن��ي الفل�سطيني 
وخي��اره اال�سرتاتيجي يف مقاومة املحتل بكافة 
االأ�س��كال وحماي��ة اجلبه��ة الداخلي��ة خا�سة 
يف ظ��ل اال�سته��داف املبا�سر من قب��ل االحتالل 

ل�سبابن��ا الفل�سطيني، وذلك ع��ر بث ال�سائعات 
املغر�سة وتروي��ج االأفكار االنهزامية وحماولة 
ف�سل ال�سب��اب عن واقعه��م وق�سيتهم من خالل 

ا�ستخدام و�سائل خبيثة.
واأ�س��اف اأن ه��ذا امل�سروع يه��دف اإىل ا�ستنها�ض 
ال�سب��اب من خالل تعزيز الوعي بقيم جمتمعنا 
الفل�سطين��ي وتعزي��ز ثقاف��ة املقاوم��ة والفك��ر 
ال�سليم لدى ال�سباب ، وكذلك من خالل حت�سن 
القي��م  وتعزي��ز  املجتم��ع،  وخدم��ة  ال�سب��اب 

االيجابية ومعاجلة اأي �سلوكيات خمالفة.
واأ�سار حمي�سن اإىل اأن امل�سروع يهدف اإىل تفعيل 
املوؤ�س�س��ات واملراكز واجلمعي��ات ال�سبابية التي 

اأن  مبين��ًا  ال�سباب��ي،  للعم��ل  احلا�سن��ات  متث��ل 
امل�س��روع ميث��ل العديد م��ن االأن�سط��ة والرامج 
واملب��ادرات كرنام��ج ق��ادة منظم��ات املجتم��ع 
املدين وال��ذي ي�سعى لرف��د املراك��ز واملوؤ�س�سات 
العالي��ة  الكف��اءة  ذات  ال�ساب��ة  بالقي��ادات 
التدري�سي��ة  االأ�سالي��ب  اأرق��ى  وبا�ستخ��دام 
والت��ي ت�ساه��م يف تقليل الفجوة ب��ن النظرية 

والتطبيق العلمي.
واأو�س��ح اأن امل�س��روع �سيت�سمن حم��اور تثقيفية 
وتوعوية، مب��ادرات �سبابية، خميمات �سيفية، 
جل�س��ات حواري��ة ، وتعزي��ز �سب��ل ال�سراكة مع 
املوؤ�س�س��ات املختلف��ة مب��ا ي�سم��ن تخري��ج كادر 

�سباب��ي مميز يف العديد م��ن املحاور اأهمها ادارة 
امل�سروع��ات وريادة االأعمال القي��ادة احلديثة 
وبن��اء العالق��ات االدارة املالي��ة اإىل اآخ��ره من 

هذه الرامج.
وذك��ر حمي�س��ن اأن امل�س��روع �سيك��ون بال�سراك��ة 
الكاملة ما ب��ن االدارة العامة لل�سباب واملراكز 
الريا�سي��ة  واالأندي��ة  ال�سبابي��ة  واملوؤ�س�س��ات 
واجلامع��ات واملدار�ض، داعي��ًا موؤ�س�سات املجتمع 
امل��دين واجلمعي��ات وف�سائ��ل العم��ل الوطن��ي 
اأن تتق��دم بخط��وات عملي��ة وج��ادة وملمو�سة 
لتح�س��ن واق��ع ال�سب��اب يف قطاع غ��زة والعمل 

على انهاء معاناتهم يف خمتلف اجلوانب .

وطنيًا ومجتمعيًا

"الشباب والرياضة" تطلق فعاليات مشروع استنهاض الشباب الفلسطيني
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
ال�سب��اب والريا�س��ة  تت��واَن وزارة  ال 
يف القيام بدوره��ا يف خدمة قطاعات 
الريا�س��ة وال�سب��اب والطفول��ة رغم 
يعي�سه��ا  الت��ي  ال�سعب��ة  الظ��روف 
قط��اع غزة، من ع��دم �سرف احلكومة 
الفل�سطينية لرواتب املوظفن، وعدم 
لرام��ج  ت�سغيلي��ة  موازن��ات  توف��ري 
ال��وزارة اال باحل��د االأدن��ى، وانع��دام 

التوا�سل اخلارجي.
لتعطي��ل  تكف��ي  العوائ��ق  ه��ذه  كل 
كاف��ة برامج ال��وزارة ومتنحها فر�سة 
الغياب عن مناحي الن�ساط الريا�سي 
اإرادة  ولك��ن  املجتم��ع،  يف  وال�سباب��ي 
موظفيه��ا  وعزمي��ة  ال��وزارة  قي��ادة 

ظهرت يف اأ�سعب الظروف.
عل��ى  حتاف��ظ  ال��وزارة  ت��زال  وال 
م��ع  وتتع��اون  واأن�سطته��ا  براجمه��ا 
كاف��ة املوؤ�س�س��ات واملراك��ز الريا�سية 
بقط��اع  تخت���ض  والت��ي  وال�سباب��ي 
الطفولة، وتق��دم الت�سهيالت الإجناح 
خلدم��ة  ته��دف  الت��ي  الفعالي��ات 

املجتمع.
يف  اال�ستق��رار  ع��دم  م��ن  وبالرغ��م 
احلال��ة الريا�سية بن �سطري الوطن 
حكوم��ة  ورف���ض  الف��رتة،  ه��ذه  يف 
الوف��اق حتمل االأعباء، اإال اأن الوزارة 
حقق��ت العدي��د م��ن االجن��ازات على 

�سعيد القطاع الريا�سي.

إنجازات رياضية
نفذت��ه  م��ا  االإجن��ازات  تل��ك  وم��ن 
دائ��رة االأندي��ة، حي��ث عمل��ت عل��ى 
ت�سكي��ل جلنة الإدارة غ��زة الريا�سي، 
ومتدي��د الف��رتة القانوني��ة ملجموعة 
اأو�ساعه��م،  لرتتي��ب  االأندي��ة  م��ن 
واال�س��راف عل��ى اجلمعي��ة العمومية 
وانتخابات جمال�ض االدارة ملجموعة 
القي��ام  جان��ب  اإىل  االأندي��ة،  م��ن 
بزي��ارات اإ�سرافية ومتابعة لعدد 20 

نادي ريا�سي.
الدائ��رة  عمل��ت  ذل��ك  اإىل  واإ�ساف��ة 
عل��ى امل�سارك��ة يف مب��اراة تتويج بطل 
الدوري املمت��از، واالنته��اء من اعداد 
درا�س��ة واق��ع االندي��ة ل��� 78 ن��ادي 
ريا�سي على م�ستوى قطاع غزة، حيث 
اأن مهم��ة هذه الدرا�س��ة الوقوف على 
نق��اط ال�سع��ف ونق��اط الق��وة عن��د 
االندي��ة لتقدميه��ا الأ�سح��اب الق��رار 
واأي�س��ا  الالزم��ة،  الق��رارات  التخ��اذ 
ا�س��دار نظ��ام ترخي���ض االأكادمييات 

الريا�سية.
م��ن جهته��ا قام��ت دائ��رة االحتادات 
الريا�سي��ة مبجموع��ة م��ن الزي��ارات 
الفل�سطيني��ة،  االحت��ادات  عل��ى 
وا�ستقب��ال روؤ�س��اء بع���ض االحتادات 
الريا�سي��ة للتن�سي��ق والتوا�سل وحل 
بع�ض اال�سكاليات املتعلق باالحتادات، 
كم��ا عملت على رعاية م�سابقة احتاد 

عل��ى  واال�س��راف  الزاج��ل،  احلم��ام 
بالتع��اون  ر�سمي��ة  بط��والت   3 ع��دد 
مع االحت��ادات، اإىل جان��ب اال�سراف 
عل��ى ور�سة عمل خا�س��ة باالأ�سخا�ض 
ذوي االعاق��ة وترتي��ب و�سع اللجنة 

الباراملبية.
كم��ا عمل��ت الدائ��رة عل��ى الت�سبي��ك 
والتوا�س��ل مع العدي��د من االحتادات 
الريا�سي��ة  الفعالي��ة  لرتتي��ب 
وت�سهي��ل  الر�سمي��ة،  والبط��والت 
�سف��ر الف��رق الريا�سي��ة، واال�س��راف 
االحت��ادات  بط��والت  واملتابع��ة 

الريا�سية وا�ستمرارها وا�ستقرارها.
ويف اإط��ار اإجن��ازات ال��وزارة، عق��دت 
دائ��رة التدري��ب والتاأهي��ل 15 دورة 
يف  ومتنوع��ة  ومبتدئ��ة  متقدم��ة 
ع��دد  ا�ستهدف��ت  الريا�س��ي  املج��ال 
335 مت��درب، فيم��ا اختتم��ت دائرة 
القد���ض  بطول��ة  للجمي��ع  الريا�س��ة 
لل�سب��اب وو�سل ع��دد امل�ساركن 300 
بطول��ة  تنفي��ذ  مت  كم��ا  م�س��ارك، 
خما�سي �ساالت خا�سة بوزارة املالية 
االع��الم  ب��وزارة  خا�س��ة  وبطول��ة 

وم�ساركة عدد 350 م�سارك.
  ويف نف���ض االإط��ار، نف��ذت الدائ��رة 
 200 مب�سارك��ة  ريا�س��ي  مارث��ون 
وزارة  بطول��ة  وتنفي��ذ  مت�ساب��ق، 
 50 مب�سارك��ة  والريا�س��ة  ال�سب��اب   
بط��والت  عل��ى  واالإ�س��راف  م�س��ارك، 
ال��وزارة املختلف��ة )ال��وزارة املالي��ة، 

الوزارة الداخلية ...الخ(.

دعم الشباب
دع��م  �سن��دوق  اأن�سط��ة  جان��ب  ويف   
ال�سباب، بلغ عدد امل�سجلن لال�ستفادة 
م��ن ال�سن��دوق 1545 �س��اب يف العام 
2018 ومت اختي��ار 200 �س��اب ع��ن 
طريق القرعة، وبعد البحث امليداين 
مت ا�ستبع��اد 23 �ساب لع��دم ا�ستيفاء 

ال�سروط.
العام��ة  االدارة  نف��ذت  بدوره��ا   
الطف��ل  ي��وم  مهرج��ان  للطفول��ة، 
الفل�سطين��ي مب�سارك��ة 400طف��ل يف 
منطقة ملكة عل��ى احلدود ال�سرقية، 
كما نفذت دورة بعن��وان" دور االأ�سرة 
يف البن��اء النف�سي للطف��ل" مب�ساركة 
بعنوان"  ودورة  اخلريج��ن،  م��ن   30
30 م��ن  اأ�س��رار الذاك��رة" مب�سارك��ة 

مربيات االأطفال.
واإ�ساف��ة لذلك نف��ذت االإدارة العامة 
اأهمي��ة  ع��ن  عم��ل  ور�س��ة  للطفول��ة 
مب�سارك��ة  املدر�سي��ة  الريا�سي��ة 
700 طف��ل ومربي��ة يف مدر�سة غزة 
االبتدائي��ة التابع��ة للوكال��ة و600 
طفل ومربية يف مدر�سة ذكور جباليا، 
كم��ا نف��ذت ي��وم ريا�س��ي لالأطفال مع 
جمعي��ة م��ريا مب�سارك��ة 100 طف��ل، 
واأي�س��ا القي��ام مبهرجان ي��وم الطفل 
العامل��ي مب�سارك��ة 800 طف��ل، وعمل 
عدة اأيام ريا�سية باملدار�ض مب�ساركة 

طفل.  400

مشاريع
العام��ة  ب��دور االإدارة  وفيم��ا يتعل��ق 
م�س��روع  االإدارة  نف��ذت  للم�ساري��ع، 
ان�س��اء امل��درج اجلنوب��ي م��ع موؤ�س�سة 
امل�سروع،  التي ت�سرف على   UNDB
واأي�سا م�س��روع تاأثيث �سال��ة اللياقة 
البدنية يف امل��درج اجلنوبي، وم�سروع 
تغطي��ة املدرج اجلنوب��ي، زيارة �سالة 
النج��ار  يو�س��ف  واأب��و  �ساي��ل  �سع��د 
لتحديد احتياجات ال�سيانة العاجلة 

مع كتابة مقرتح م�سروع ال�سيانة.
كم��ا عمل��ت االإدارة عل��ى امل�ساركة يف 
لتقيي��م  االقت�س��اد  وزارة  م��ع  جلن��ة 
الدربزي��ن  و�سيان��ة  مع�س��ب  ملع��ب 
م�س��روع  مق��رتح  وجتهي��ز  ال�سرق��ي، 
لتع�سيب ملع��ب جباليا وح�سور ور�سة 
ا�سرتاتيجي��ة  خط��ة  لعم��ل  عم��ل 
لبلدي��ة بي��ت حانون، وكتاب��ة مقرتح 
م�س��روع خميم �سيفي ل��ذوي االإعاقة 
وخمي��م ريا�سي لالأطف��ال، اىل جانب 

العديد من الن�ساطات االأخرى.
ومن ال�سعوبات الت��ي تواجه الوزارة، 
موازن��ات  لتوف��ري  ال�سدي��د  ال�سع��ف 
ت�سغيلي��ة، وعدم الق��درة على �سيانة 
اأو �سراء معدات اأو اأدوات تلزم العمل، 
واإغ��الق املعاب��ر الذي مين��ع التوا�سل 
م��ع اخل��ارج ويعط��ل قط��اع ال��دورات 

وامل�ساركات اخلارجية.

وزارة الشباب..مشاريع تنعش رياضة غزة رغم الحصار
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
بينما حتتفل ن�س��اء العامل بيومهن 
العامل��ي، تعي�ض امل��راأة الفل�سطينية 
ماأ�ساوي��ة  ظروف��ا  غ��زة  قط��اع  يف 
م�ساعف��ة، خا�س��ة يف ظ��ل احل�سار 
املفرو���ض من��ذ اأك��ر م��ن 12 عاما 
متوا�س��ال، وثالثة حروب عاي�ستها 
ما ب��ن الت�سريد والتهج��ري والقتل 
احلق��وق  اأب�س��ط  م��ن  واحلرم��ان 

امل�سروعة لها. 
وبالرغم م��ن املعاناة الت��ي تعي�سها 
اقت�سادي��ة  ناحي��ة  م��ن  امل��راأة 
اأنه��ا  اإال  واجتماعي��ة،  و�سيا�سي��ة 
تثب��ت يوم��ا بع��د ي��وم اأنه��ا �سي��دة 
الن�ساء العربيات، وتقف دوما جنبا 
اإىل جنب مع الرجل، وهي �سريكته 
والكف��اح  الن�س��ال  ويف  البي��ت  يف 
االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  ومقاوم��ة 
ويف العدي��د م��ن املحطات ويف كافة 
احلقب واالأزمان وعلى مر التاريخ.

االنق�س��ام الفل�سطيني ت��رك اأثاره 
ال�سلبي��ة عل��ى املراأة بغ��زة، وهو ما 
جعل منها كائنا �سعيفا ال ي�ستطيع 
واخل�سائ��ر  النتائ��ج  كل  تف��ادي 
الت��ي تعر�س��ت له��ا، اإىل جان��ب اأن 
االنق�س��ام اأث��ر عل��ى �س��ن القوانن 
له��ا، وه��و م��ا ت�سب��ب يف  املن�سف��ة 

خ�سارتها للكثري من حقوقها.

االنقسام سبب
وتق��ول ال�سحفي��ة ورئي�ض حترير 
جمل��ة ال�سع��ادة، دعاء عم��ار:" اإن 

و�س��ع امل��راأة بغ��زة �سع��ب للغاي��ة، 
املعي�س��ي  الواق��ع  ه��و  وال�سب��ب 
املاأ�س��اوي يف البي��وت واالأ�س��ر، الأن 
كان  اإذا  تق��ول  احلي��اة  طبيع��ة 
الرج��ل ي�سقى ويكد من اأجل توفري 
اأب�س��ط مقوم��ات احلي��اة الأ�سرت��ه، 
فامل��راأة تتع��ب معه واأك��ر يف بع�ض 
ع��بء  تتحم��ل  الأنه��ا  االأحي��ان 
ادارة النفقات وتلبي��ة احتياجات 
ال��زوج  نف�سي��ة  وحتم��ل  االأبن��اء، 
املعي�س��ة  تبع��ات  م��ن  ذل��ك  وغ��ري 

ال�سعبة".
وتوؤكد عمار يف حديثها ل�"الراأي"، 
امل��راأة  تدف��ع  االأم��ور  ه��ذه  كل  اأن 
للم�سارك��ة يف اأي عمل وطني مقاوم 
احلي��اة  عجل��ة  دف��ع  عل��ى  يعم��ل 
اإحي��اء  عل��ى  ويحاف��ظ  لالأف�س��ل، 
االأم��ور الوطني��ة يف نف�سي��ة ووعي 
االأبن��اء، وه��و م��ا ظه��ر ذل��ك جليا 
م��ن خ��الل م�سارك��ة امل��راأة وبق��وة 
يف فعالي��ات م�س��ريات الع��ودة عل��ى 

حدود قطاع غزة.
 وحول اأه��م امل�س��كالت التي تعاين 
منه��ا املراأة ب�س��كل ع��ام، ت�سيف:" 
االأو�س��اع االجتماعي��ة والقانونية 
م�سكالتها كثرية وتطول يف املحاكم 
كث��رية  مادي��ة  لنفق��ات  وحتت��اج 
جتع��ل امل��راأة خا�سعة له��ا وحتتاج 
حللول من�سفة، ولكن لالأ�سف حالة 
االنق�س��ام عطل��ت عم��ل الت�سريعي 
وما ميك��ن اأن يحدثه على القوانن 

من تغيري ل�سالح املراأة".

مل تتوق��ف معاناة امل��راأة عند هذا 
احل��د، حي��ث ت�سط��ر العدي��د م��ن 
الن�س��اء اىل العم��ل يف مه��ن �ساق��ة 
ومتعبة بهدف توف��ري لقمة العي�ض 
الأ�سره��ن واطفاله��ن، يف ظ��ل عدم 
م��ن  للكث��ري  العم��ل  فر���ض  توف��ر 
الرج��ال ب�سب��ب الظ��روف ال�سعبة 

التي يعي�سها القطاع.

المرأة تساند الرجل
وتق��ول املواطن��ة اأم حممد حم�سن 
والت��ي قاربت على اخلم�سن:" اإنها 
ت�سطر يوميا لبيع بع�ض احلاجيات 
واالألعاب ال�سغرية وبع�ض الع�سائر 
لالأطف��ال بالقرب من بع�ض �ساالت 
غ��زة"،  يف  واملنا�سب��ات  االأف��راح 
ي�ستطي��ع  ال  زوجه��ا  اأن  مو�سح��ة 
العم��ل ب�سبب عملي��ة جراحية يف 
ظهره وقدمه، وهو ما دفعها الإعالة 
�سبع��ة من االأف��راد باالإ�سافة اإليها 

وزوجها.
حديثه��ا  يف  حمم��د  اأم  وتو�س��ح 
ظروف��ا  تعي���ض  اأنه��ا  ل�"ال��راأي"، 
ماأ�ساوي��ة �سعب��ة، ف��ال اأح��د ي�سعر 
الدع��م  يق��دم  اأو  امل��راأة  مبعان��اة 
وامل�سان��دة له��ا يف موا�س��م بعي��دة، 
وهو م��ا ي�سعره��ا بالتهمي�ض وعدم 
االهتم��ام، ويزيد من معاناتها التي 

تت�ساعف يوما بعد يوم.
ب�سب��ب  امل��راأة  معان��اة  وتت�ساع��ف 
الواق��ع ال�سيا�س��ي بغ��زة، فف��ي كل 
م��ن  الع�س��رات  ت�سق��ط  ع��دوان 

الن�س��اء ما ب��ن �سهي��دة وجريحة، 
فيما يفق��دن الكثري منه��ن اأبنائهن 
�سهداء اأو م�ساب��ن، اأو يتم اعتقال 
اأزواجهن اأو اأبنائهن ويقبعون خلف 
ق�سب��ان ال�سج��ون يف وق��ت تتل��وى 

فيه االأم من االأمل واحلزن. 
وخ��الل م�سارك��ة امل��راأة وبكثاف��ة 
يف م�س��ريات الع��ودة الك��رى عل��ى 
احل��دود م��ع قط��اع غ��زة، تعر�ست 
�ست��ة ن�ساء لال�سته��داف املبا�سر من 
قبل قنا�س��ة االحت��الل املختبئن 
خل��ف التالل الرملي��ة، وهو ما اأدى 

اإىل ا�ست�سهادهن.

اعتقال وانتهاك
امل��راأة  معان��اة  تقت�س��ر  ومل 
الفل�سطيني��ة عل��ى ما �سب��ق ذكره، 
االحت��الل  ق��وات  عم��دت  فق��د 
االإ�سرائيل��ي اىل اعتقال الع�سرات 
م��ن الن�س��اء بحجج واهي��ة وذرائع 

لي�ض لها حقيقة.
االحت��الل  �سلط��ات  وتوا�س��ل 
االإ�سرائيل��ي انته��اك حق��وق املراأة 
الفل�سطيني��ة من خ��الل املمار�سات 
القمعي��ة الت��ي تنتهجه��ا �سده��ن، 
حيث مت اعتق��ال اأكر من 16 األف 
ام��راأة فل�سطيني��ة، وال��زج به��ن يف 
ال�سج��ون منذ الع��ام 1967، وذلك 
وفق ما ذكرته هيئة �سوؤون االأ�سرى 

واملحررين الفل�سطينية.
وميار�ض االحت��الل بحق االأ�سريات 
الفل�سطينيات اأق�سى اأنواع التعذيب 

اجل�سدي والنف�سي، حيث يتعر�سن 
ب��ن احلن واالآخ��ر اإىل اعتداءات 
وح�سي��ة �س��واء باالإي��ذاء اللفظي 
االعت��داء  اأو  للحي��اء  اخلاد���ض 
االعتق��ال  خ��الل  اجل�س��دي 
والتحقيق والزج بال�سجون من قبل 
قوات االحت��الل واملحققن وقوات 
النح�س��ون وحت��ى م��ن ال�سجين��ات 

اجلنائيات االإ�سرائيليات.
ووا�سل��ت �سلط��ات االحتالل خالل 
اعتق��االت  حمل��ة  احل��ايل  الع��ام 
طالت عدد من الن�ساء دون مراعاة 
تتمت��ع  الت��ي  االإن�ساني��ة  للحال��ة 
به��ا امل��راأة، حي��ث تعر���ض الكث��ري 
م��ن الن�س��اء املعتق��الت العتداءات 
وح�سي��ة اأم��ام ذويه��ا م��ن اأطف��ال 
ورج��ال، ومنهن م��ن عاي�سن ظروف 

حتقيق ج�سدية ونف�سية �سعبة.
وتوج��د 49 اأ�س��رية يقبع��ن حالي��ا 
بينه��ن  م��ن  "الدام��ون"،  �سج��ن  يف 
اأ�س��ريات  و6  اأم،  اأ�س��رية   20
م�ساب��ات بالر�سا�ض خالل عمليات 
الع��دد  ن�س��ف  واأن  االعتق��ال، 
االإجم��ايل �س��در بحقه��ن اأحكام��ا 
 16 اىل  اأعاله��ا  و�س��ل  متفاوت��ة 
عام��ا، والن�سف االآخ��ر ال زال قيد 

التوقيف.
م��ن  الثام��ن  يف  الع��امل  ويحتف��ل 
بي��وم  ع��ام،  كل  م��ن  اآذار/مار���ض 
املراأة العاملي، وفي��ه يتم االحتفال 
االجتماعي��ة  باالإجن��ازات  عاملي��ا 
وال�سيا�سية واالقت�سادية للن�ساء.

في يومهن العالمي..نساء غزة يدفعن ثمن االنقسام والحصار



A l r a y  N e w s p a p e r

الخميس 07 رجب 1440هـ / 14 مارس 2019م
Thursday - 25 March 2019

تقرير

05 w w w . a l r a y . p s

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
فرح��ة عارم��ة تنتاب الرج��ل اخلم�سيني 
اأب��و عائ��د حميد بعد �سماع��ه خر عودة 
لزي��ارة  فا�ستياق��ه  الع��ام،  ه��ذا  العم��رة 
ق��ر الر�س��ول والذهاب اإىل مك��ة املكرمة 
يف��وق اأي ا�ستياق اآخر، بعد حرمان عا�سه 
اأه��ايل قطاع غ��زة الأكر م��ن اأربع �سنوات 

متوا�سلة.
ويوؤك��د اأبو عائد يف حدي��ث ل�"الراأي"، اأن 
التمت��ع بروؤية ق��ر الر�س��ول حممد �سلي 
اهلل علي��ه و�سل��م ه��و اأمنيت��ه الت��ي لطاملا 
متناه��ا، واالآن ق��د ج��اءت الفر�س��ة لك��ن 

يحقق ذلك.

فرحة غابت 4 سنوات
ه��ي  مط��ر  �سم��ر  الثالثيني��ة  املواطن��ة 
االأخ��رى اأعرب��ت ع��ن فرحته��ا ال�سديدة 
كونه��ا �س��وف تغ��ادر قط��اع غ��زة اإىل مكة 

املكرمة الأداء منا�سك العمرة هذا العام.
تقول مط��ر يف حديث ل�"ال��راأي":" اأ�سعر 
ب�سع��ادة كب��رية، واأكاد اأط��ري فرح��ا، رغم 
ك��وين اأذه��ب للعم��رة كل ع��ام، ولكن منذ 
توق��ف اأداء مو�سم العم��رة الأهايل قطاع 

غزة من��ذ ع��ام ،2015 مل اأق��م بالذهاب 
اإىل هناك اأو ال�سفر".

ووف��ق ما ذكرت��ه ف��اإن فرحته��ا ال�سديدة 
ب��اإدراج ا�سمه��ا �سم��ن قواف��ل املعتمري��ن، 
ج��اءت كون اأهلها واأقاربه��ا متواجدين يف 
اململك��ة العربية ال�سعودية وهو ما ميكنها 
من االلتقاء به��م وروؤيتهم، ومت�سية بع�ض 

الوقت معهم قبل العودة اإىل قطاع غزة.
وال�سع��ادة  الفرح��ة  م�ساع��ر  تك��ن  ومل 
بعي��دة ع��ن ال�ساب��ة الع�سريني��ة �سيم��اء 
حم��د، فهي االأخرى جت��د نف�سها مت�سوقة 
كثريا لزيارة مكة وروؤية قر الر�سول بعد 
�سن��وات طويل��ة من حرمان غ��زة من اأداء 

مو�سم العمرة.
تقول حمد يف حديث ل�"الراأي": �سعور ال 
ميك��ن و�سفه وانت تعل��م اأنك �ستذهب اإىل 
املدين��ة التي كان��ت حمل اإقام��ة الر�سول 
اأن  ت�ستطي��ع  ال  الكلم��ات  كل  االأعظ��م، 
تع��ر عن حجم فرحتي بذلك "، مو�سحة 
اأن الذه��اب الأداء تل��ك املنا�س��ك ه��و حق 

الأهايل غزة وال يجب حرمانهم منه.

عمرة أشبه بالعرس

املواط��ن عب��د الرحم��ن غنيم ه��و االآخر 
حتدث ل�"الراأي" عن فرحته الكبرية التي 
تنتابه وزوجت��ه لذهابه��م الأداء فري�سة 
العم��رة ه��ذا الع��ام، مو�سح��ا اأنه��م قاموا 

بتجهيز كل احتياجاتهم الالزمة لل�سفر.
وبالرغ��م من اأداء غني��م وزوجته للعمرة 
مرت��ن ولفري�سة احلج م��رة واحدة قبل 
ذل��ك، اإال اأن��ه يوؤك��د فرحتهم��ا ال�سديدة 
للذهاب ملكة، واأن الذهاب اإىل هناك اأ�سبه 

بعر�ض حقيقي ي�ستعدان له.
اأب��و  �سائ��د  الثالثين��ي  ال�س��اب  ويق��ول 
ها�س��م: “اإنه بعد طول انتظ��ار ومنع اأهل 
غ��زة ملدة ما يزي��د عن خم���ض �سنوات من 
العم��رة، بحم��د هلل اأكرمن��ا اهلل بتاأ�سرية 
بع��د ال�سم��اح الأهل غزة بزي��ارة بيت اهلل 

احلرام".
ويعرب اأبو ها�سم يف حديثه ل�"الراأي، عن 
فرحت��ه الكب��رية الت��ي ال تو�س��ف، �سائال 
اهلل اأن يكرمهم وي�سهل طريقهم واأن يكرم 

كل م�ستهى لزيارة الكعبة وقر الر�سول.
ال�س��اب الع�سرين��ي م�سع��ب دروي�ض، وجد 
ا�سم��ه �سم��ن املعتمري��ن له��ذا الع��ام بع��د 

حرمانه من العمرة مدة اأربع �سنوات.

يق��ول دروي���ض ل�"الراأي": اأ�سع��ر ب�سعادة 
حقيقي��ة الأنني �سوف اأذهب الأداء منا�سك 
العم��رة، ك��وين �سجل��ت ا�سم��ي من��ذ اأرب��ع 
�سن��وات ما�سي��ة"، مو�سح��ا اأن��ه بالرغ��م 
م��ن ارتفاع ت�سعرية العم��رة اإال اأنه يتمنى 
ب�سب��ب  قادم��ة  �سن��وات  يف  تنخف���ض  اأن 
يعي�سه��ا  الت��ي  االقت�سادي��ة  الظ��روف 

املواطنون بغزة.
واأعلنت وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية 
بغ��زة ع��ن انط��الق اأوىل رح��الت العمرة 
م��ن قطاع غزة، يف الرابع م��ن اآذار/مار�ض 
اأرب��ع  دام  انقط��اع  بع��د  وذل��ك  الق��ادم، 

�سنوات.

4 رحالت شهريا
وق��ال مدير ع��ام احلج والعم��رة بالوزارة 
عادل �سواحل��ة يف ت�سري��ح �سابق لوكالة 
مبغ��ادرة  ال�سم��اح  �سيت��م  اإن��ه  "ال��راأي": 
معتمر   1064 بواق��ع  �سهرًي��ا  4 رح��الت 
اأ�سبوعًي��ا ع��ر 4 طائ��رات،" م�س��ريا اإىل 
ا�ستم��رار الرحالت حت��ى نهاية �سهر مايو 

القادم. 
 واأ�سار اإىل اأنه من املقرر اأن تنطلق رحالت 

العم��رة من مع��ر رفح يف موعده��ا املحدد 
اإىل مط��ار القاه��رة ال��دويل وم��ن ثم اإىل 
مط��ار املل��ك عب��د العزيز ال��دويل بجدة، 
مو�سح��ا اأن��ه مت حج��ز تذاك��ر الط��ريان 

لكافة املعتمرين ذهابًا واإيابًا.
واأك��د �سواحل��ة عل��ى وج��ود تواف��ق ب��ن 
اأنه��م  مبين��ا  وغ��زة،  رام اهلل  ال��وزارة يف 
يعلم��ون م��ن اأج��ل ت�سي��ري مو�س��م العمرة 
دون اأن اأي م�س��اكل اأو عقب��ات، عر جلنة 
م�سرتك��ة من ال�سفة وغ��زة برئا�سة وزير 

االأوقاف يو�سف ادعي�ض.
ووفق م��ا ذكره ف��اإن جناح ت�سي��ري رحالت 
ج��اء  ل�سن��وات،  توقفه��ا  بع��د  العم��رة 
بع��د اللق��اءات الت��ي عقدته��ا وزارت��ه مع 
االأ�سق��اء يف م�س��ر، لتمكن اأبن��اء القطاع 
م��ن اأداء العمرة واإجن��اح هذا امللف، حيث 
مت التوافق معهم وتوقيع اتفاقيات النقل 
ال�سياح��ة  �س��ركات  م��ع  وال��ري  اجل��وي 

مب�سر لنقل املعتمرين.
وثم��ن �سواحلة كافة اجله��ود التي بذلت 
م��ن اأجل جن��اح مو�سم العمرة ه��ذا العام، 
اجلان��ب  م��ن  الكب��ري  التج��اوب  وخا�س��ة 

امل�سري يف هذا امللف.

معتمرو غزة..فرحة تستبق أداء المناسك بعد منع أربع سنوات
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جمد الك��روم تعني برج 
العنف بالكنعانية. تقع 
ال�سرق��ي  ال�سم��ال  اإىل 
من مدينة ع��كا. وتبعد 
عنه��ا 16 ك��م. وترتفع 
�سط��ح  ع��ن  م   220
البح��ر. وتبل��غ م�ساحة 
 )20042( اأرا�سيه��ا 
به��ا  دومنًا،وحتي��ط 
البعن��ة  ق��رى  اأرا�س��ي 
وي��ركا  االأ�س��د  ودي��ر 
وجول�ض و�سعب والروة
تعتر اأر�ض مدينة جمد 
االأرا�س��ي  م��ن  الك��روم 
فل�سط��ن  يف  االأجم��ل 
حي��ث  ال�سمالّي��ة، 
طبيعتها التي ال تقاوم، 
من��ذ  ماأهول��ة  فكان��ت 
تعاقبت  وق��د  الق��دمي، 
ح�س��ارات كث��رية فيه��ا، 
فنج��د ب��اأن الكنعانّيون 

قد �سكنوها، وبعدهم كان 
البيزنطيون، وعدد �سّكان 
ه��ذه القرية الي��وم يقّدر 

ب� 13700 ن�سمة. اإ
ّن جم��د الك��روم وبح�سب 
ا�سمه��ا فاإّنه��ا ت��دّل عل��ى 
وجود الك��روم فيها، وهي 
الت��ن،  بك��روم  الغني��ة 
واأي�سًا جن��د كرة اأ�سجار 
الزيت��ون املزروع��ة فيها، 
نت��اج  م��ن  ال�سمه��ا  ف��كان 
وق��ام  ن�سيب��ًا،  ترابه��ا 
اال�سرائيل��ي  االحت��الل 
باال�ستي��الء عليه��ا، وق��د 
�س��ّردوا الكث��ري م��ن اأهلها 
االأ�سلي��ن، وذل��ك يف عام 
حتويله��ا  ومّت   ، 1948م 
ع��ام  م�ستعم��رة  اإىل 
عل��ى  واأطلق��وا   ،1949
اأرا�سيه��ا ا�س��م م�ستعم��رة 

ي�سعور .

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

بلدة مجد الكروم شمال 
شرق مدينة عكا

غزة- الراأي
ذك��رت االإدارة العام��ة لل�سيدلي��ة يف تقري��ر 
اإجنازاتها لع��ام 2018 اأنها زودت خالل العام 
م��ن  باحتياجاته��ا  ال�س��رف  مراك��ز    2018

االأدوية واملهمات الطبية .
 وبن��اء عل��ى م��ا ورد يف التقري��ر ف��اإن االإدارة 
م��ن  دوالر  ملي��ون   20.9 يق��ارب  م��ا  �سرف��ت 
املهم��ات  م��ن  دوالر  ملي��ون  و5.6   االأدوي��ة  
الطبي��ة ؛ وعلي��ه ف��اإن اجم��ايل ال�س��رف م��ن 
االدوي��ة واملهم��ات الطبي��ة ما يق��ارب  26.5  

مليون دوالر .
اأ�س��درت  العام��ة  االإدارة  اأن  التقري��ر  وذك��ر 
تقاري��ر �سهرية حول و�س��ع االأدوية واملهمات 
الطبي��ة يف خم��ازن وزارة ال�سح��ة م��ن حي��ث 
االأ�سن��اف   ( النواق���ض   ، املن�س��رف   ، ال��وارد 
ال�سفري��ة واال�سناف الت��ي تكفي لثالث �سهور 

( واالحتياجات العاجلة.
وذك��رت اأن ما مت توريده  من ادوية بلغ 24.3  
مليون دوالر،  ومن املهمات الطبية  7.8  مليون 
دوالر ، وبه��ذا يكون اإجمايل ما مت توريده من 
اأدوي��ة ومهم��ات طبي��ة ح��وايل  32.1 مليون 

دوالر .
واأف��اد التقرير من حيث الرقاب��ة على جودة 
امل�ستودع��ات  يف  الطبي��ة  واملهم��ات  االأدوي��ة 
احلكومية واخلا�س��ة واملوؤ�س�سات ال�سيدالنية 
يف القطاعن احلكومي واخلا�ض اأنه مت ا�ستالم 
1308  حم�سر ا�ستالم من خمازن االأدوية يف 
القطاع احلكومي ، ومعاينة 1467  م�ستح�سر 
   %   97.4 كان   ، ت�سغيل��ة    2847 ممثل��ة ب 

منها مطابقة للموا�سفات الد�ستورية .
كم��ا قامت جلن��ة اجل��ودة والتفي���ض باإجراء 
املوؤ�س�س��ات  لكاف��ة  تفتي�سي��ة  ج��والت 
ال�سيدالنية يف القط��اع اخلا�ض وت�سمل 714 
�سيدلي��ة  و 91  م�ست��ودع ادوي��ة وم�ستلزمات 
ج��ودة  ملتابع��ة  اأدوي��ة  م�سان��ع    3 و  طبي��ة 
االدوي��ة فيه��ا وموافاته��ا  ل�س��روط التخزين 

اجليد .
كم��ا واأف��اد التقري��ر اأن االدارة العام��ة قامت 
ب�سب��ط تداول االأدوية املراقبة يف القطاعن 
احلكومي واخلا�ض، حي��ث مت حتديث جداول 
االدوي��ة املراقبة ، واالأدل��ة اخلا�سة لتداول 
االأدوية املراقبة يف القطاع ال�سحي احلكومي 

واخلا�ض وقد مت ا�سدار )60( ت�سريح تداول  
)123( اأم��ر �س��راء   و )103(  اإذن توري��د 

خا�ض باالدوية املراقبة .
وقال التقرير ان االدارة العامة تابعت عملية 
�س��رف االدوي��ة املراقب��ة للقط��اع احلكوم��ي 
 (،  )80453( ا�ست��الم   مت  فق��د  واخلا���ض 
115128(  امبول فارغ من االدوية املراقبة 
م��ن القطاعن  على الت��وايل وا�ستالم وت�سليم 
دفات��ر الو�سف��ات الطبية و�سج��الت االدوية 

املراقبة  ) جدول 1( .
وت�سع��ري  ت�سجي��ل  متابع��ة  مت  اأن��ه  وذك��ر 
امل�ستح�سرات ال�سيدالنية املحلية وامل�ستوردة  
وبناء على ما ورد يف التقرير مت ت�سجيل عدد  

  9 18  �سن��ف دوائي حملي وال�سماح بتداول 
م�ستل��زم طب��ي كم��ا مت ت�سع��ري   210  �سن��ف 
�سن��ف    1640 ت�سع��ري   واع��ادة  �سي��دالين 
دوائ��ي  واأ�س��اف التقري��ر ان االدارة العام��ة 
قام��ت بعم��ل درا�س��ة اأ�سناف املهم��ات الطبية 
اخلا�س��ة بخدم��ة العيون واال�سن��ان من حيث 
طبيعة اال�سناف واملعدالت واال�سعار اخلا�سة 
به��ا ، وا�سدار قائمة حمدثه خا�سة بها  اي�سا 

.
وم��ن جهت��ه ق��ال التقري��ر اأن االإدارة العامة 
اأج��رت تدري��ب ع��دد  67  م��ن كوادره��ا م��ن 
خ��الل دورات اداري��ة وفني��ة بل��غ عددها 18  
العام��ة  االدارة  م��ع  بالتن�سي��ق  ذل��ك   ، دورة 
لتنمي��ة الق��وى الب�سري��ة  ، ا�ساف��ة اىل عقد 
ع��دد من املحا�س��رات واالي��ام العلمية  بهدف 
تطوير الك��وادر العامل��ة يف االدارة وعدد من 
ال�سيادل��ة العامل��ن يف امل�ست�سفيات والرعاية 

االولية   .
وبناء على ما جاء يف التقرير فان االدارة �سلمت 
دفاتر و�سفات طبية و�سجالت االأدوية املراقبة  
للقطاع��ن احلكوم��ي واخلا���ض حيث بل��غ ما مت 
ت�سليم��ه من دفاتر و�سفات طبي��ة للم�ست�سفيات 
احلكومي��ة حي��ث بلغ م��ا مت ت�سليمه م��ن دفاتر 
و�سفات طبية للم�ست�سفي��ات احلكومية  1310  

وامل�ست�سفيات اخلا�سة 840  .
وفيما يخ���ض �سجالت امل�ست�سفيات فتم ت�سليم 
وامل�ست�سفي��ات    24 احلكومي��ة   امل�ست�سفي��ات 
اخلا�س��ة 43 ؛ كذل��ك مت ت�سلي��م امل�ست�سفيات 

اخلا�سة  234  �سجل �سيدالين .

بإصدار تقرير إنجازاتها لعام 2018

االدارة العامة للصيدلة: صرف 26.5 مليون دوالر أدوية ومهمات طبية
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
ب��رد  وم�سائي��ة،  �سباحي��ة  يومي��ة  اقتحام��ات 
قار���ض وتفتي�ض ع��اري، وحدات قم��ع خا�سة..
كالب بولي�سية، وطعام فا�س��د واأجهزة ت�سوي�ض 
واح��د  اآن  يف  اجتمع��ت  كله��ا  �سرطانية..ه��ذه 
يف  االحت��الل،  �سج��ون  داخ��ل  االأ�س��رى  عل��ى 
وق��ت يحرمون فيه م��ن اأب�س��ط حقوقهم بهدف 

التنغي�ض على حياتهم.
وال تقت�س��ر االنته��اكات �س��د االأ�س��رى، حي��ث 
ال�سج��ون  داخ��ل  االأ�س��ريات  اأق�س��ام  تتعر���ض 
للعدي��د م��ن االنته��اكات اليومي��ة بحقه��ن، م��ن 
خالل االقتحامات املتكررة والتفتي�ض، وتقدمي 

طعام فا�سد لهن.
وقام��ت �سرك��ة اإ�سرائيلية متخ�س�س��ة باأجهزة 
بتزوي��د  موؤخ��را  االإلكرتوني��ة،  الت�سوي���ض 
النق��ب،  �سج��ن  االإ�سرائيلي��ة، ومنه��ا  ال�سج��ون 
باأجه��زة ت�سوي���ض تب��ث اإ�سعاع��ات توؤث��ر عل��ى 

ال�سحة ب�سكل خطري يف مناطق مغلقة.

خطة تضييق وتنغيص
ويق��ول مديراالع��الم يف وزارة االأ�س��رى بغ��زة، 

ا�س��الم عب��دو:" اإن��ه خ��الل االأع��وام ال�سابق��ة 
كان هن��اك تكثي��ف لالعت��داءات �س��د االأ�سرى 
الفل�سطيني��ن داخل �سجون االحتالل، واأن تلك 
احلم��الت تكثفت منذ مطل��ع العام اجلاري عقب 
ت�سكي��ل وزير االأمن الداخلي االإ�سرائيلي جلعاد 
اأردان، خط��ة للت�سيي��ق على االأ�س��رى والتنكيل 

بهم".
ووفق ما ذك��ره عبدو يف حديث ل�"ال��راأي"، فاإن 
وزارة االأ�س��رى قام��ت بر�س��د عملي��ات يومي��ة 
القتحام قوات اإ�سرائيلية �سجن عوفر مدججة 
باالأ�سلح��ة وال��كالب البولي�سي��ة، وه��و ما خلف 
اأك��ر م��ن 100 اإ�سابة بن االأ�س��رى، اإىل جانب 
اأن  موؤك��دا  للدم��وع،  امل�سي��ل  الغ��از  ا�ستخ��دام 
م�سلحة ال�سج��ون ا�ستخدمت قوات قمع خا�سة 
من خارج ال�سجون الإرهاب اال�سرى وتخويفهم.

وفيم��ا يتعلق برتكي��ب اأجه��زة الت�سوي�ض داخل 
�سجون االحتالل وخا�سة �سجني النقب والنقب 
ورميون، يو�سح عب��دو اأن تلك االأجهزة التي مت 
تركيبه��ا ت�سببت يف كثري من االأمرا�ض لالأ�سرى، 
مث��ل الدوخ��ة والتقي��وؤ وال�س��داع الدائ��م، اإىل 
الب��ث  بقط��ع  ال�سج��ون  م�سلح��ة  قي��ام  جان��ب 

به��دف  االأ�س��رى  ع��ن  والتلفزي��وين  االإذاع��ي 
التنغي�ض عليهم واإبعادهم عن العامل اخلارجي.

عقوبات وطعام فاسد
وال ترتب��ط عملي��ات القم��ع االإ�سرائيلي��ة �سد 
االأ�س��رى يف ال�سج��ون بزم��ان اأو م��كان حم��دد، 
ا  فه��ي م�ستم��رة ط��وال الع��ام، واإن مل تك��ن يومًيّ
اأ�سب��وع حت��ى تق��ع عملي��ة قم��ع  اإال  ف��ال مي��ر 
االأ�س��رى  بح��ق  وتعني��ف  لل�سج��ون،  واقتح��ام 
واالعت��داء عليهم ج�سدي��ا ومعنويا يف حماولة 
ال�ستفزازه��م. وته��دف تل��ك االنته��اكات وف��ق 
مدي��ر االع��الم ب��وزارة االأ�س��رى، ل�سح��ب كافة 
املنجزات التي يقوم بها االأ�سرى داخل ال�سجون، 
وت�سوي�ض وتنغي�ض حياته��م، من خالل تقلي�ض 
م��دة الفورة وتقلي�ض امل��اء ال�ساخن لال�ستحمام 
وال�س��الة، وتقلي�ض مبلغ الكنتينا لالأ�سرى، ونوع 
الطعام املقدم، وه��و ما ا�ستكت منه االأ�سريات يف 
�سجن الدامون من تقدمي االحتالل طعام فا�سد 

لهن.
واأق��ر وزي��ر االأم��ن الع��ام الداخل��ي ال�سهي��وين 
اأردان، �سل�سل��ة خط��وات عقابي��ة �س��د  جلع��اد 

ال�سج��ون  م�سلح��ة  اأن  اإىل  م�س��ريا  االأ�س��رى، 
لديه��ا الق��درة للتعامل م��ع �سيناريو ق��د يتطور 
داخ��ل ال�سج��ن، واأنها ال ته��اب اأي تهدي��دات اأو 

اإ�سرابات.
ويعي���ض االأ�سرى داخ��ل ال�سج��ون االإ�سرائيلية 
يف ظ��روف قا�سي��ة ويحرمون من اأدن��ى مقومات 
احلي��اة، ويتعر�س��ون لهجم��ة �سر�س��ة منظم��ة 
طالت كافة مناحي حياتهم حتديدا هذه االأيام، 
اإ�ساف��ة لفر�ض مزيد من العقوبات عليهم، حيث 
ت�ساع��دت عملي��ات اقتح��ام االأق�س��ام والغرف، 
وال�سج��ون  االأق�س��ام  ب��ن  التنق��الت  و�سيا�س��ة 
واالعت��داء عل��ى االأ�س��رى بال�س��رب والهراوات 

واتباع �سيا�سة االإذالل بحقهم.
جدير بالذك��ر اأنه يتواجد يف �سجون االحتالل 
 22 عل��ى  يتوزع��ون  فل�سطين��ي  اأ�س��ري   6500
ب��ن  وم��ن  توقي��ف،  ومرك��ز  ومع�سك��ر  �سج��ن 
االأ�س��رى 350 طف��ل و62 اأ�س��رية بينه��ن )21( 
اإداري  معتق��ل  و500  قا�س��رات  و)8(  اأًم��ا، 
لعقوب��ات  يتعر�س��ون  و23�سحافي��ا،  ن��واب  و6 
فردية وجماعية وحرم��ان من اأب�سط حقوقهم 

االأ�سا�سية.

وحدات قمع وكالب وطعام فاسد..
عناوين االنتهاكات بحق األسرى
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أضرار حليب جوز الهند عند االفراط في تناوله منها زيادة الوزن

يحت��وى ج��وز الهن��د عل��ى كمي��ة 
كبرية م��ن ال�سك��ر، حي��ث يحتوى 
28 جرامًا من جوز الهند املجفف 
وغ��ري املحل��ى على 2.1 ج��رام من 
ال�سك��ر، وتو�س��ى جمعي��ة القل��ب 
اأق��ل  كمي��ة  بتن��اول  االأمريكي��ة 
م��ن ال�سك��ر امل�س��اف ف��ى نظام��ك 
الغذائى اليوم��ى الأنها ت�ساهم فى 

ال�سمنة.
عاىل فى الدهون

يحت��وى 28 جرامًا من جوز الهند 
املجف��ف غ��ري املحل��ى عل��ى 18.3 
ج��رام م��ن الده��ون الكلي��ة، منها 
16.2 جرام من الدهون امل�سبعة، 
وتو�سى جمعية القلب االأمريكية 
باأال ت�سّكل الده��ون امل�سبعة اأكر 
م��ن %7 م��ن اإجم��اىل ال�سع��رات 
احلرارية، اأى ح��واىل 16 جراما 
لل�سخ�ض الذى يتبع نظاما غذائيا 
يحتوى على 2000 �سعر حرارى، 
كم��ا اأن الدهون امل�سبع��ة ميكن اأن 
تزيد من ن�سب��ة الكولي�سرتول فى 
ال��دم، وبالت��اىل تعر�س��ك خلطر 
اأو  القل��ب  باأمرا���ض  االإ�ساب��ة 

ال�سكتة القلبية.

زيادة الوزن

م��ن  بالكث��ري  الهن��د ميتل��ئ  ج��وز 
ال�سع��رات احلراري��ة اأي�سا، حيث 
اإن تناول الكثري من جوز الهند، اأو 
تناوله بانتظام ميكن اأن يزيد من 

وزن اجل�سم.

اإلسهال ومشاكل 
الهضم

االألي��اف  ف��ى  ع��ال  الهن��د  ج��وز 
الغذائية، ولكن الزيادة ال�سريعة 

ف��ى ا�سته��الك االألي��اف ميك��ن اأن 
ت��وؤدى اإىل م�ساعف��ات ف��ى اجلهاز 
اله�سم��ى مثل االإ�سه��ال والغازات، 
الأن اجله��از اله�سمى يجد �سعوبة 
ف��ى معاجل��ة كمي��ات كب��رية م��ن 

االألياف.

ردود فعل تحسسية
بع�ض النا�ض ميكن اأن يكون لديهم 
ح�سا�سي��ة من جوز الهن��د، لذا اإذا 
كنت تعتقد اأنك م�ساب بح�سا�سية 
م��ن جوز الهن��د، ف��اإن الطبيب قد 

يختر لك ذلك.

 ارتفاع الكوليسترول 
فى الدم

ف��ى  االإف��راط  ي�سب��ب  اأن  ميك��ن 
ف��ى  الهن��د  ج��وز  حلي��ب  تن��اول 
ارتف��اع م�ستوي��ات الكولي�س��رتول 
والت��ى ميك��ن اأن ت�سب��ب ان�س��دادا 
اإىل  ي��وؤدى  مم��ا  ال�سراي��ن،  ف��ى 
م�ساكل القلب واالأوعية الدموية، 
ينتج مر���ض ال�سريان التاجى عن 
ان�س��داد اأو ت�سي��ق ف��ى ال�سراي��ن 
اإىل  ال��دم  ت�س��خ  الت��ى  التاجي��ة 
القل��ب، ل��ذا ف��اإن احلد م��ن تناول 
االأطعم��ة التى حتت��وى على جوز 
الهن��د اإذا كن��ت تعانى م��ن ارتفاع 
ن�سب��ة الكولي�س��رتول فى ال��دم اأو 
معر�ض خلط��ر االإ�سابة باأمرا�ض 

القلب واالأوعية الدموية.

غزة- الراأي - اآالء النمر
يف حمل��ة جدي��دة اأطلقته��ا وزارة 
ال�سب��اب والريا�س��ة حت��اول فيه��ا 
روح  وجتدي��د  الهم��م  ا�ستنها���ض 
ال�سب��اب، من خالل اإط��الق مبادرة 
متكامل��ة بال�سراك��ة م��ع ع��دد من 
املوؤ�س�س��ات ال�سبابي��ة لدعمه��م يف 
باأفقه��م  تتعل��ق  متع��ددة  جوان��ب 
وتفعي��ل  والفك��ري  الثق��ايف 
ع��ام يف  م�ست��وى  عل��ى  ح�سوره��م 

املجتمع.
"الريا�س��ة" حملته��ا م��ن  وب��داأت 
دور امل�ساج��د م��ن خ��الل توحي��د 
خط��ب اجلمع��ة يف كاف��ة امل�ساجد 
كم��ا  غ��زة،  قط��اع  م�ست��وى  عل��ى 
ب��ادرت بتنفي��ذ عدد م��ن الندوات 
داخ��ل  واحلواري��ة  التفاعلي��ة 

املراكز ال�سبابية املتخ�س�سة.
و�سملت "الريا�س��ة" حملتها حيث 
وزارة  م��ع  بالتن�سي��ق  املدار���ض 
خ��الل  م��ن  والتعلي��م  الرتبي��ة 
تخ�سي���ض ح�سة مدر�سية تت�سمن 

مو�سوع��ات �سبابي��ة تنت�س��ر على 
كل العقبات و�سط الغرق يف اأزمات 
احلي��اة الواقعي��ة يف قط��اع غزة، 
فا�ستهدف��ت مئ��ة مدر�سة على نحو 

البنن.
جان��ب  "الريا�س��ة"  تن�س��ى  ومل 
الدع��م النف�س��ي والدع��م املعنوي 
لل�سب��اب م��ن خالل برم��اج منظمة 
تت�سم��ن  حي��ث  احل��دود،  عل��ى 
جل�س��ات ثقافي��ة ولق��اءات تدعم 
ال�سب��اب وتنق��ذ اأرواحهم من وابل 

االأزمات واحل�سار.
كاي��د  ق��ال  اأخ��رى  ناحي��ة  وم��ن 
اأب��و جرب��وع ممث��ل وزارة ال�سب��اب 
املع��دة  الرام��ج  اإن  والريا�س��ة 
ال�سب��اب  ن�س��رة  حمل��ة  الكتم��ال 
الفل�سطين��ي ودعمه��م م��ن خ��الل 
"�سباب ينت�سر" تعزز ثقة ال�سباب 
اإىل  بنف�س��ه وترم��ي  الفل�سطين��ي 
اإع��ادة تعزي��ز مكانه��م جمتمعي��ا 

وثقافيا.
اجلان��ب  "الريا�س��ة  تهم���ض  ومل 

الفني، من خ��الل اإنعا�ض الكرنفال 
الفل�سطيني بال�سراكة مع جمال�ض 
فل�سطيني��ة  جامع��ات  يف  طالبي��ة 
�سبابي��ة  مب�سارك��ة  واإحياءه��ا 

فاعلة.
ولو�س��ع ال�سب��اب يف مكانة قيادية 
ومتثيل ر�سم��ي، اأول��ت "الريا�سة" 
اأعب��اء  حتم��ل  مهم��ة  لل�سب��اب 
عل��ى  الع��زم  خ��الل  م��ن  قيادي��ة 
تنفيذ برنامج ورحلة حتت عنوان 

قيادية". معاي�سة  "رحلة 
وفتحت ال�سب��اب والريا�سة الباب 
مب��ادرات  لتق��دمي  ال�سب��اب  اأم��ام 
ريادي��ة ناجحة، اإما بطرق فردية 
م��ن  اأو  �سخ�سي��ة،  واجته��ادات 
خ��الل موؤ�س�س��ات ومراك��ز �سبابية 
ياأت��ي  ال�س��اأن،  ذات  يف  خمت�س��ة 
ذل��ك �سمن الدع��م الكام��ل لو�سع 
قط��اع  يف  الفل�سطين��ي  ال�سب��اب 
ممار�س��ة  احل��ق  واإعطائ��ه  غ��زة 
واإب��راز جناحات��ه يف  اهتمامات��ه 

�ستى االأ�سعدة واملجاالت.

"الشباب والرياضة" تنتصر للشباب في محاور مختلفة
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غزة- الراأي - اآالء النمر
يف الواجه��ة وعل��ى اجلهة اليمنى 
م��ن مدخ��ل م�ست�سف��ى الرنتي�س��ي 
جت��د  لالأطف��ال،  التخ�س�س��ي 
�سفوف��ًا درا�سية ومقاع��د تنا�سب 
اأعم��ارًا متفاوتة من �سغ��ار ال�سن، 
وبداخلها جدران مفعمة باالألوان 
واللوح��ات التعليمية والر�سومات 
�سح��ي  م�سه��د  يف  التو�سيحي��ة، 
مدر�س��ي مت�سابك يوح��ي باحلياة 
املفعم��ة  وال��روح  والن�س��اط 

بالن�ساط.
املر�س��ى  االأطف��ال  م��ن  الطلب��ة 
واأ�سح��اب االإعاق��ات واالأمرا���ض 
اخلبي��ث،  ومر�س��ى  املزمن��ة 
واملعلم��ن من اأكف��اأ واأمهر الطاقم 
التعليمي الذي خ�س�سته الرتبية 
اأكن��اف  يف  للعم��ل  والتعلي��م 
خمت�س��ن  كمدر�س��ن  امل�ست�سف��ى 
باالأطف��ال املر�سى، اأم��ا عن املكان 

فهو داخل اأروقة امل�ست�سفى.

تاأ�سي���ض �سفوف��ا تعليمي��ة داخل 
م�ست�سف��ى الرنتي�س��ي كانت بداية 
امل�س��ايف،  بقي��ة  داخ��ل  لتعميمه��ا 
وخط��وة متقدمة يف و�سع التعليم 
االأ�سح��اء  اأولوي��ات  راأ���ض  عل��ى 
بذل��ك  لتثب��ت  كذل��ك،  واملر�س��ى 
اأن  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة 
التعلي��م ح��ق ل��كل االأطف��ال مب��ا 

فيهم املر�سى.
ع��ام  مدي��ر  هاتف��ت  "ال��راأي" 
التعلي��م الع��ام يف وزارة الرتبي��ة 
وال��ذي  والتعلي��م حمم��د �سي��ام، 
وزارت��ه  تنفي��ذ  ع��ن  حت��دث 
بالتعاون م��ع ال�سحة والعديد من 
املوؤ�س�سات مب��ادرة اأثبتت جناحها 
التف��وق  م��ن  ع��ال  م�ست��وى  عل��ى 

والتقدم.
وج��ه  عل��ى  ال�سرط��ان  "مر�س��ى 
باهتم��ام  حظي��و  اخل�سو���ض 
يف  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة 
عزله��م  لع��دم  م�ستحدث��ة  اآلي��ة 

وحرمناهم م��ن حقهم يف التعليم، 
مدر�سي��ة  �سفوف��ا  اإن�س��اء  ف��كان 
داخ��ل امل�ست�سف��ى و�س��م خم�سون 
طف��ال لي�سبحوا طلب��ة تعتمدهم 
الرتبي��ة والتعلي��م ر�سمي��ًا"، ق��ال 

�سيام.
ومل يقت�س��ر الطلب��ة املر�سى على 
امل�ست�سف��ى،  داخ��ل  واح��د  ق�س��م 
اإمن��ا عم ذل��ك كل االأطفال الذين 
مزمن��ة  اأمرا���ض  م��ن  يعان��ون 
وغ�سي��ل كل��ى واإعاق��ات خمتلفة، 
وه��م ذاتهم م��ن االأطفال املقيمن 
طوي��ال داخ��ل اأروق��ة امل�ست�سف��ى 

للعالج.
وق��ال �سيام اإن خط��وة ا�ستحداث 
�سف��وف مدر�سي��ة تعليمية داخل 
ن��ادرة  خط��وة  ه��ي  امل�ست�سف��ى 
ج��دًا وغ��ري م�سبوق��ة يف فل�سطن 
واأنه االأه��م ويف مقدم��ة امل�ساريع 
الناجحة فل�سطينيًا، كما ويقت�سر 
تنفيذه��ا عل��ى ع��دد قلي��ل ج��دا 

م�سي��دًا  املتح�س��رة،  ال��دول  م��ن 
بالنم��اذج الطالبية الت��ي ظهرت 
االإب��داع  حج��اب  عنه��ا  وك�س��ف 
ال�سف��وف  ه��ذه  بفع��ل  والن�س��وج 

ال�سحية.

زبدة المحتوى العلمي
"ه��ذه الف�سول جت��اوزت املراحل 
جناحه��ا  واأثبت��ت  التجريبي��ة 
بج��دارة يف الك�س��ف ع��ن كمية ال 
باأ���ض به��ا م��ن االإب��داع والن�س��وج 
اأب��رزت  كم��ا  الدرا�س��ي،  والتف��وق 
الذي��ن  املتميزي��ن  م��ن  ع��دد 
طم�سته��م غ��رف امل�س��ايف واأحبال 
االأجهزة العالجية"، يقول �سيام.
ومبا يخ�ض املنه��ج التعليمي الذي 
يتلق��اه االأطف��ال املر�س��ى داخ��ل 
امل�سفى،  اأك��د �سيام على اأن هناك 
العدي��د م��ن الف�س��ول املحذوف��ة 
مراع��اة الأو�ساعه��م املر�سية يتم 
تعو�سيها يف منحهم زبدة املحتوى 

العلمي داخل املناهج التي يدر�سها 
االأ�سح��اء يف املدار���ض احلكومية 

واخلا�سة كذلك.
اخلم�س��ون  اأن  �سي��ام  واأو�س��ح 
طالب��ًا م��ن االأطفال خ�س���ض لهم 
داخ��ل  دائم��ًا  موظف��ًا  ع�س��رون 
م��ن  والت��ي  امل�ست�سف��ى،  اأروق��ة 
مهامهم التعليم والتفريغ النف�سي 
املر�س��ى  الطلب��ة  وا�ستيع��اب 
تب��داأ  كم��ا  متع��ددة،  جوان��ب  يف 
الدرا�سة من ال�س��ف االأول ر�سميا 
ي�سبقها تن�سي��ط وتفريغ لريا�ض 
االأطفال يف اأق�سام خمت�سة بذلك 

داخل امل�ست�سفى ذاتها.
اأرادت  �سريح��ة  ر�سال��ة  ويف 
الرتبي��ة والتعلي��م اإي�ساله��ا ق��ال 
�سيام اأن هذه التجربة هي برهان 
عمل��ي لكون "التعلي��م وحده راأ�ض 
مالنا جميعا"، مو�سحًا اأن امل�سروع 
�سج��ى  مدر�س��ة  م��ع  باتف��اق  مت 

اخلا�سة وموؤ�س�سة الب�سمة.

المشروع األنجح بفلسطين

فـ"الرنتيسي" مقاعد دراسية وكتب وألوان أبطالها أطفال
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غزة- الراأي - اآالء النمر
يف قراءة اإعالمية وا�سعة مل�سريات العودة 
بعد عام على انطالقتها واخلو�ض غمارها 
و�سط ح�سور �سعبي وزخم اإعالمي ال ميكن 
غ�ض الطرف عنه، كان اللقاء الذي عقده 
املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي ق��د تن��اول 
م�سريات العودة على عد اأ�سعدة اإعالمية 
ب��ن مرئية ومطبوع��ة ومنظمة للم�سرية 
ذاته��ا، وب��ن ق��راءة اأخ��رية للم�سه��د من 

كامريات العدو اال�سرائيلي.
ع�سو اللجنة االإعالمي��ة مل�سريات العودة 
ه��اين الثوابت��ة ق��ال اإن م�س��ريات العودة 
كان��ت الكلم��ة الف�س��ل يف توحي��د ال�سف 
الفل�سطين��ي، وجتميع ما كان مت�ستت، فلم 
تك��ن ح�سرًا على ح��زب اأو ف�سيل اأو حتى 

جهة �سيا�سية واحدة.
واأك��د الثوابت��ة اأن املقاوم��ة له��ا اأ�س��كال 
متع��ددة، وم�س��ريات العودة كان��ت اإحدى 
تل��ك ال�سب��ل واالأدوات املقاومة اجلديدة 
ثواب��ت  م��ن  ثاب��ت  ت�سب��ح  ب��داأت  الت��ي 
ال�سعب الفل�سطيني بعد عام من التجربة 
والت�سحي��ة والتف��اين يف التقدم خطوات 
نحو االأرا�سي املحتلة يف مطالبة وا�سحة 

و�سريح��ة بالع��ودة ورف��ع احل�س��ار ع��ن 
غزة.

يع��ود  وال�سع��ار  الفل�سطين��ي  "العل��م 
لفل�سط��ن وحدها، والت�سحي��ة كانت بن 
م�سارك��ة �سعبي��ة وت�سحي��ة يف املنظوم��ة 
االإعالمي��ة وال�سحي��ة، وال�سه��داء اأك��ر 

دليل على ذلك"، قالها الثوابتة.
ظلم م�سريات العودة

ق��ال  اإعالمي��ة دولي��ة  نظ��ر  ويف وجه��ة 
مرا�س��ل اجلزي��رة مبا�س��ر حمم��د و�س��اح، 
اإن االإع��الم الغربي ظل��م م�سريات العودة 
الك��رى، بتحويل م�سطلحاته��ا واأخبارها 
الواردة اإىل موازن��ة بن طرفن، وم�ساوة 
ب��ن �سحية وج��الد م��ن خ��الل التغطية 
ت�سمي��ة  يف  عادل��ة  الغ��ري  االإعالمي��ة 

االحتجاجات اجلارية على احلدود.
واأك��د االإعالم��ي و�س��اح عل��ى اأن م�سريات 
لتجمي��ع  جي��دة  فر�س��ة  كان��ت  الع��ودة 
الف��وارق الفل�سطيني��ة وتوحيده��ا، كم��ا 
�سعب��ًا  الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  م��ن  جعل��ت 
�سحفي��ا يتكفل بن�سر ق�سيت��ه بنف�سه، ما 
�ساع��د على ت�سدير الق�سية الفل�سطينية 
يف مقدم��ة االأخبار املحلية وبع�ض و�سائل 

االإع��الم العربية على �سعي��د قطاع غزة 
فح�سب.

اأم��ا عل��ى �سعي��د تغطيته��ا دولي��ا وعربيًا 
تذك��ر  ال  وت��كاد  ج��دا،  متاأخ��رة  فه��ي 
الق�سي��ة الفل�سطيني��ة تخوفا من عواقب 
اإث��ارة �سعوبها، وذل��ك بعد جتربة الربيع 
العرب��ي ومنتجات��ه، وكذاك احل��ال على 
�سعي��د ال�سف��ة املحتلة فق��د كان التناول 
اأخب��ار  عل��ى  يقت�س��ر  فق��ط  االإعالم��ي 

هام�سية الأعداد ال�سهداء.
اللعب باملاء العكر

ومعادي��ة  م�س��ادة  اأخ��رى  وجه��ة  وم��ن 
لل�سع��ب الفل�سطيني ق��راأ املخت�ض بال�ساأن 
النظ��رة  �ساب��ت  �ساك��ر  االإ�سرائيل��ي 
اإن  وق��ال  الع��ودة،  مل�س��ريات  االإعالمي��ة 
م�س��ريات العودة بحد ذاتها فر�ست نف�سها 
على ت�س��در ن�سرات االأخب��ار والتحليالت 
ال�سيا�سي��ة وتوقع��ات االأح��داث املقبل��ة 

واملتوقع حدوثها اإثر م�سريات العودة.
ويف اإع��الم الع��دو ال��ذي يح��اول تزوي��ر 
احلقائ��ق ويخالف ما ه��و من�سو�ض عليه 
قانوني��ا ودوليا، يظهر الكيان االإ�سرائيلي 
ال�سرب��ات  تتلق��ى  جبه��ة  اأن��ه  عل��ى 

واال�ستهداف من قب��ل امل�سريات اخلارجة 
اإىل احلدود، وي�سفها االعالم اال�سرائيلي 
مب�سطلح��ات ت�ساوي بن الق��وى املتقابلة 

هناك ح�سب �سبات.
واأو�س��ح �سبات اأن احلكوم��ة اال�سرائيلية 
حاول��ت �سراء اإعالمها ك��ي يقف يف �سفها 
يف الدف��اع ع��ن الق��وة امل�ستخدم��ة �س��د 
قط��اع  ح��دود  عل��ى  ال�سلمي��ة  امل�س��ريات 
غزة، وذلك بطريق��ة ملحوظة ووا�سحة 
يف قل��ب ال�س��ورة وو�سع ال�سحي��ة ب�سورة 

اجلالد وترئة اجلالد.
اأن  االإ�سرائيل��ي  بال�س��اأن  املخت���ض  واأك��د 
وال�سعب��ي  االإعالم��ي  بزخمه��ا  امل�س��ريات 
وثقلها احلدي خالل عام كامل ا�ستطاعت 
ارب��اك االإع��الم، كما اأربك��ت متاما جبهة 

العدو الع�سكرية.
االإع��الم  ب��اأن  قول��ه  �سب��ات  واختت��م 
االإ�سرائيل��ي لع��ب بامل��اء العك��ر م�ستغ��ال 
االنق�س��ام الفل�سطين��ي، مم��ا �ساعده على 
ت�سخي��م الكذب��ات املن�سوبة �س��د ال�سعب 
اإعط��اء  حم��اواًل  بقيادت��ه،  الفل�سطين��ي 
جبهت��ه احلق يف الدفاع ع��ن نف�سها يف كل 

االأحوال واحلاالت.

في قراءة إعالمية لها

مسيرات العودة .. المشهد المتكامل شعبيًا أمام "إسرائيل"
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- الراأي
االأ�س��رى واملحرري��ن،  �س��وؤون  اأك��دت وزارة 
يف تقري��ر اأ�سدرت��ه اليوم االربع��اء 6/3 ، 
مبنا�سب��ة يوم املراأة العامل��ي والذي ي�سادف 
بع��د يوم غ��دًا اجلمعة الثامن م��ن اآذار ، اأن 
�سلط��ات االحت��الل اال�سرائيل��ي ال تت��ورع 
ذرع��ًا يف انتهاك حقوق امل��راأة الفل�سطينية 
واغتي��ال حقوقه��ا االن�ساني��ة م��ن خ��الل 
يف  تنتهجه��ا  الت��ي  القمعي��ة  املمار�س��ات 

التعامل مع اال�سريات الفل�سطينيات.
وبين��ت ال��وزارة اأن االحت��الل مت اعتق��ال 
من��ذ الع��ام 1967م��ا اأك��ر م��ن 15 األ��ف 
ام��راأة فل�سطينية يف ظ��روف �سيئة للغاية، 
ميار�ض بحقهم اأق�سى واأب�سع اأنواع التعذيب 

اجل�س��دى والنف�س��ي، حي��ث يتعر�س��ن ب��ن 
وح�سي��ة  اعت��داءات  اإىل  واالآخ��ر  احل��ن 
�س��واء باالإي��ذاء اللفظ��ي اخلاد���ض للحياء 
اأو االعت��داء اجل�سدى من قب��ل ال�سجينات 
يف�سله��ن  وال  االإ�سرائيلي��ات،  اجلنائي��ات 
ع��ن ق�سم اجلنائي��ات �سوا ب��اب بال�ستيكي، 
حي��ث  ي�سط��ررن ل�سماع ال�ستائ��م البذيئة 
وال�س��راخ املزع��ج والّط��رق عل��ى االأب��واب 

والنوافذ.
واأ�س��ارت ال��وزارة اإىل اأن �سلطات االحتالل 
حمل��ة  احل��ايل  الع��ام  خ��الل  وا�سل��ت 
اعتق��االت طالت الع�س��رات من الن�ساء دون 
الت��ي تتمت��ع  للحال��ة االن�ساني��ة  مراع��اة 
االأ�س��ريات  معان��اة  زال��ت  وم��ا  امل��راأة،  به��ا 

اأقبي��ة  داخ��ل  القابع��ات  الفل�سطيني��ات 
ظ��ل  يف  تتوا�س��ل  ”الدام��ون“،  معتق��ل 
ا�ستم��رار اإدارة املعتق��ل باحتجازهن و�سط 
ظ��روف معي�سي��ة ماأ�ساوية وغ��ري اإن�سانية، 
وانتهاجها الأ�ساليب تعذيب ج�سدي ونف�سي 
بحقه��ن، جلع��ل حياته��ن داخ��ل االأ�س��ر ال 

تطاق.
يف  مثبت��ة  املراقب��ة  كام��ريات  زال��ت  وم��ا 
�ساح��ة الف��ورة، مم��ا ُيجرهن عل��ى البقاء 
مبالب���ض ال�س��الة، وحت��ى داخ��ل غرفه��ن 
اأ�سبح��ن جم��رات عل��ى البق��اء مبالب���ض 
الأن  باأكمل��ه،  احلج��اب  وو�س��ع  ال�س��الة 
غرفهن موجودة اأم��ام مكاتب اإدارة املعتقل 
وال�سجان��ن، االأمر ال��ذي يحد من حريتهن 

ومينعهن م��ن اال�ستفادة م��ن اأ�سعة ال�سم�ض 
اأق�س��ام  اأن  اإىل  باالإ�ساف��ة  االإم��كان،  ق��در 
وغ��رف معتق��ل الدامون قدمي��ة ومهرتئة، 
واأر�سيته��ا من الباط��ون مما يجعله��ا باردة 
خ��الل ف�س��ل ال�ست��اء، وترتف��ع به��ا ن�سب��ة 

الرطوبة“.
وكان اأخ��ر ه��ذه االنته��اكات عندم��ا قامت 
االإ�سرائيل��ي،  ”الدام��ون“  معتق��ل  اإدارة 
بتق��دمي اأطعم��ة فا�س��دة وم��واَد غذائي��ة 
�ساحل��ة  غ��ري  الفل�سطيني��ات  لالأ�س��ريات 
لال�ستخ��دام ومنتهي��ة ال�سالحي��ة، وقاموا 
باإرج��اع جمي��ع وجبات الطع��ام، احتجاجا 
على �سوء وماأ�ساوية االأو�ساع التي يحتجزن 
فيها هن��اك. ويقبع حاليًا 49 اأ�سرية داخل 

�سج��ن “الدامون” من بينه��ن 20 اأ�سرية اأم، 
خ��الل  بالر�سا���ض  م�ساب��ات  اأ�س��ريات  و6 
الع��دد  ن�س��ف  واأن  االعتق��ال،  عملي��ات 
االإجم��ايل �سدر بحقه��ن اأحكام��ا متفاوتة 
و�سل اأعالها اىل 16 عاما، والن�سف االآخر 

ال زال قيد التوقيف.
وطالب��ت ال��وزارة املن��دوب ال�سام��ي وكافة 
حق��وق  ترع��ي  الت��ي  الدولي��ة  املوؤ�س�س��ات 
امل��راأة ب�س��رورة حما�سب��ة االحت��الل عل��ى 
اال�س��ريات  بح��ق  ترتك��ب  الت��ي  جرائم��ه 
ب�سكل يومي و�س��رورة التحرك العاجل من 
اأج��ل اإنقاذهم وتقدمي قادة االحتالل اإىل 
حمكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة وني��ل حقوق 

املراأة العادلة وفق القرارات الدولية.

في یوم المرأة العالمي.. وزارة األسرى : 49 
أسيرة مازال االحتالل يغتال حقوقهم اإلنسانية

ال�سفة املحتلة-الراأي
انتهاكاته��ا  االحت��الل  ق��وات  توا�س��ل 
املمنهج��ة بحق الفل�سطيني��ن، اإذ طالت 
تلك االنتهاكات الفل�سطينين يف ال�سفة 
والقد�ض وال�سجون، ف�ساًل عن ا�ستهداف 

ممتلكاتهم ومقد�ساتهم ب�سكل ممنهج.
ويف تقري��ر اأعدته الدائ��رة االإعالمية 
حلرك��ة املقاوم��ة االإ�سالمي��ة "حما�ض" 
جمم��وع  بل��غ  الغربي��ة،  بال�سف��ة 
خ��الل  االإ�سرائيلي��ة  االنته��اكات 
ال�سه��ر فراي��ر املا�س��ي 2535 انتهاًكا، 
ع��دد  واعتق��ال  واإ�ساب��ة  قت��ل  �سمل��ت 
اإىل  باالإ�ساف��ة  الفل�سطيني��ن،  م��ن 
وعملي��ات  م�ستوطن��ن،  اعت��داءات 
ومن��ازل،  مناط��ق  واقتح��ام  مداهم��ة، 
م��ن  العدي��د  وم�س��ادرة  �سف��ر،  ومن��ع 

املمتلكات، وتدني�ض مقد�سات.
وذك��ر التقري��ر اأن فل�سطيني��ن اثن��ن 
ا�ست�سه��دا خ��الل �سه��ر �سباط/فراي��ر 
املا�سي، حيث ا�ست�سهد املواطن عبد اهلل 
في�سل طوالبة 19 عاًما من �سكان قرية 
اجللم��ة، جراء اإطالق ق��وات االحتالل 
املتواج��دة يف حمي��ط حاج��ز اجللم��ة 
�سم��ال مدينة جنن الن��ار عليه، وتبعه 
ا�ست�سه��اد االأ�س��ري يا�س��ر حام��د ا�ستي��ة 
36 عاًم��ا من �س��كان قرية تل، املحكوم 
منذ ع��ام 2009 بال�سج��ن املوؤبد داخل 

�سجن اإي�سل.
االحت��الل  انته��اكات  التقري��ر  و�سج��ل 

�س��د االأ�س��رى والتنكي��ل به��م وتعري�ض 
حياته��م للخطر من خ��الل و�سع اأجهزة 
ت�سوي���ض ق��د تعر���ض حياته��م للخطر 
اأم��وال  خ�س��م  ع��ن  ف�س��ال  احلقيق��ي، 
املقا�س��ة م��ن اأم��وال ال�سلط��ة، بحج��ة 
اأنه��ا تذه��ب الأ�س��ر ال�سه��داء واالأ�سرى، 
يف اإع��الن �سريح م��ن حكومة االحتالل 
بتعمده��ا ا�ستهداف االأ�س��رى وال�سهداء 

الفل�سطينين وعائالتهم.

القدس تتصدر االعتداءات
القد���ض  مدين��ة  اأن  التقري��ر  واأو�س��ح 
االإ�سرائيلي��ة  االعت��داءات  ت�س��درت 
خالل ال�سه��ر املن�سرم، والذي توافق مع 

هبة باب الرحمة التي �ساحبتها هجمة 
�سر�س��ة م��ن االحت��الل �س��د املقد�سين، 
ف�سه��دت املدينة 449 اعت��داًء من قبل 

االحتالل وم�ستوطنيه.
وتخل��ل االعت��داءات االإ�سرائيلية على 
41 مقد�سًي��ا  اإ�ساب��ة  مدين��ة القد���ض، 
واعتق��ال 171 اآخري��ن، واإبعاد 56 عن 
امل�سج��د االأق�س��ى، اإ�ساف��ة اإىل اقتحام 
االأق�س��ى  للم�سج��د  م�ستوطًن��ا   1564
بواق��ع 29 اقتحام��ا خ��الل ال�سهر، كما 
ه��دم االحت��الل 10 من��ازل يف القد�ض، 
ودم��ر 6 ممتل��كات وا�ست��وىل عل��ى اأحد 

البيوت، فيما داهم 27 منزاًل اآخر.
ونف��ذت ق��وات االحت��الل 61 اعت��داًء 

اقتح��ام  ب��ن  م��ا  القد���ض  مدين��ة  يف 
وتوزع��ت  حواج��ز،  واإقام��ة  مناط��ق 
باقي االعت��داءات بن عملي��ات اإطالق 
الط��رق  واإغ��الق  تعلي��م  وتعطي��ل  ن��ار 

وتو�سعات ا�ستيطانية خمتلفة.

اعتداءات متصاعدة
ع��دد  اأن جمم��ل  اإىل  التقري��ر،  واأ�س��ار 
ج��راء  م�ساًب��ا،   148 بل��غ  امل�ساب��ن 
اعت��داءات  اأو  ن��ار  الإط��الق  تعر�سه��م 
م��ن قبل جن��ود االحت��الل وم�ستوطنيه 
والقد���ض،  ال�سف��ة  يف  املواطن��ن  عل��ى 
وتوزع��ت االإ�سابات على مناطق ال�سفة 
بواق��ع 42 اإ�سابة يف اخلليل، ثم 41 يف 
القد���ض، تاله��ا 27 يف رام اهلل، و20 يف 
نابل���ض، فيم��ا اأ�سي��ب 7و8 مواطن��ن يف 
كٍل من بيت حلم وقلقيلية على التوايل، 
واأ�سي��ب مواطن��ان يف جن��ن، ومواط��ن 
يف طوبا���ض. ولف��ت اإىل اأن جمم��ل عدد 
املعتقل��ن يف ال�سف��ة بل��غ 499 معتق��اًل 
خ��الل ال�سهر املا�س��ي، توزعوا على مدن 
ال�سف��ة كاف��ة بواق��ع 171 يف القد�ض، 
واخللي��ل  جن��ن  ويف  اهلل،  رام  يف  و61 
منهم��ا،  ل��كل  مواطًن��ا   51،56 اعتق��ل 
اأم��ا يف بي��ت حل��م فاعتق��ل 46 مواطًنا، 
تالها اعتقال 35 من نابل�ض، ثم 23 من 
طوبا�ض، واعتقل 14،17 مواطًنا يف كل 
م��ن طولكرم وقلقيلي��ة، تالهما اعتقال 

واأريحا. �سلفيت  من  كل  يف   12،13

واأورد التقري��ر اأن من ب��ن االعتداءات 
والقد���ض  ال�سف��ة  عل��ى  االإ�سرائيلي��ة 
خالل فراي��ر، تنفيذ ق��وات االحتالل 
كاف��ة،  ال�سف��ة  مل��دن  اقتحاًم��ا   573
 366 190 من��زاًل، واإقام��ة  ومداهم��ة 
حاج��ًزا ثابًتا وموؤقًتا، وهدم 14 منزاًل، 
وتنفي��ذ 113 عملي��ة اإطالق ن��ار، و30 

اعتداًء على دور العبادة واملقد�سات.
وطالت اعت��داءات االحت��الل هدم 56 
ب��ن حم��ال جتاري��ة ومن�س��اآت  من�س��اأة 
بع�سه��ا  وغريه��ا،  وبرك�س��ات  زراعي��ة 
هدمه��ا اأ�سحابها باأنف�سه��م جتنًبا لدفع 
االحت��الل،  ل�سلط��ات  عالي��ة  غرام��ات 
امل�س��ادرة  املمتل��كات  ع��دد  كان  فيم��ا 
24، تنوع��ت بن م�س��ادرة ملبالغ مالية 

ومعدات ومركبات.
االإعالمي��ة  الدائ��رة  تقري��ر  وذك��ر 
حلما���ض اأن االحتالل منع 316 مواطًنا 
م��ن ال�سف��ر ع��ر املعاب��ر، كما لف��ت اإىل 
 82 بلغ��ت  امل�ستوطن��ن  اعت��داءات  اأن 
مقارن��ة  ملح��وظ  ارتف��اع  يف  اعت��داء، 
املا�س��ي،  الث��اين  يناير/كان��ون  ب�سه��ر 
وال��ذي �سج��ل في��ه 55 حال��ة م��ن قبل 

امل�ستوطنن.
وح�س��ب التقرير، ف��اإن مناط��ق القد�ض 
ا  واخللي��ل ورام اهلل تع��د االأك��ر تعر�سً
لالنته��اكات االإ�سرائيلي��ة خ��الل ال�سهر 
 332،341،449 بواق��ع  املن�س��رم، 

انتهاًكا على التوايل.

2535 انتهاًكا لالحتالل في الضفة خالل فبراير الماضي
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غزة- الراأي
الفل�سطيني��ة   الزراع��ة  وزارة   ج��ددت 
تاأكيدها من خلو الب�سل الوارد لقطاع غزة، 

من متبقيات املبيدات.
�سب��اح  له��ا  ت�سري��ح  يف  ال��وزارة  اأو�سح��ت 
االأحد، اأنه بعد فح�ض عينات ع�سوائية من 
الب�س��ل الوارد للقطاع من م�س��ر ال�سقيقية، 
ق��د تب��ن اأن خ��ايل متام��ًا اأي��ة متبقي��ات، 

وبالتايل �سالح لال�ستهالك املحلي.
واأ�س��ارت  اإىل اأن عين��ات الب�سل مت فح�سها 
وخمت��رات  الزراع��ة  وزارة  خمت��رات  يف 

الداخل املحتل عام 48.
االإع��الم  و�سائ��ل  الزراع��ة  وزارة  ودع��ت 
التوا�س��ل  مواق��ع  عل��ى  والن�سط��اء 
االجتماعي اإىل توخي الدقة واملو�سوعية 
يف من�سوراته��م، ع��دم الت�ساوق م��ع االأخبار 
امل�س��ادر  م��ن  عليه��ا  واحل�س��ول  املغلوط��ة 

الر�سمية.

"الزراعة" تجدد 
تأكيدها على خلو 
"البصل" من بقايا 

المبيدات

بعد أخد عينات بشكل دوري

غزة- الراأي
نظ��م املجل�ض الت�سريعي الفل�سطين��ي، �سباح اخلمي�ض 
حف��اًل بعنوان "املجل���ض الت�سريعي اإثنا ع�سر عاًما من 
ال�سمود والعطاء"، يف يوم الدميقراطية الفل�سطيني.
وح�سر احلفل جمموعة من ال�سيا�سين الفل�سطينين 
ووكالء ال��وزارات باالإ�سافة لوجهاء وخماتري وكتاب 

وحمللن واأع�ساء من املجل�ض الوطني الفل�سطيني.
ب��دوره، اأكد النائب االأول لرئي���ض املجل�ض الت�سريعي 
د. اأحم��د بحر خالل كلمة ل��ه، اأن املجل�ض الت�سريعي 
عا���ض خالل اثن��ا ع�سر عاما مراح��ل زمنية عا�سفة، 
رغ��م ذلك اأجنز خالله��ا ر�سالته الوطني��ة وواجباته 
ومهام��ه الرملانية رغم قرار الرباعية الدولية بعدم 

االعرتاف بنتائج االنتخابات عام 2006.
واأ�سار بحر، اأن االحتالل قام باختطاف 40 نائًبا على 
راأ�سه��م رئي�ض املجل���ض عزيز دويك واغتي��ال النائب 
�سعي��د �سي��ام باالإ�ساف��ة لتدمري مبن��ى املجل�ض ب�سكل 

كامل، اإال اأن املجل�ض قد متكن من القيام بواجباته.
واأو�س��ح اأن املجل���ض اأ�س��در ع�س��رات القوان��ن ومئات 
الق��رارات الت��ي كر�ست حقوقن��ا ال�سرعي��ة وثوابتنا 

ال�سيا�سية، وحمت م�ساحلنا الوطنية العليا.
ون��وه بح��ر، اأن املجل���ض ب�س��ط ج�س��ور التوا�س��ل م��ع 
اآرائه��م  ال�ستقب��ال  بوابت��ه  وفت��ح  �سعبن��ا  جماه��ري 

و�سكواهم وتالحم مع اآمالهم وهمهم وتطلعاتهم.
الوطني��ة  م�سوؤوليات��ه  اإط��ار  ويف  املجل���ض  اأن  وب��ن 
تفعي��ل  عل��ى  الت�سريع��ي  املجل���ض  عم��ل  الك��رى 
الدبلوما�سي��ة الرملاني��ة من خالل زي��ارة العديد من 
الوفود الرملانية برملانات دولي��ة وعربية واإ�سالمية 
واأفريقي��ة واآ�سيوية، يف حن ا�ستقبل املجل�ض العديد 
من الوفود الرملانية وال�سيا�سية واالإن�سانية الزائرة 

لقطاع غزة.

واأ�س��اف بح��ر اأن املجل���ض ق��ام باإر�س��ال العدي��د م��ن 
الر�سائل للدول واملنظمات الدولية واحلقوقية كافة 
مب��ا فيه��ا االأمم املتح��دة به��دف تبيان خط��ورة قرار 
عبا���ض بح��ل الت�سريع��ي ومدة حتلل��ه م��ن اأي �سبغة 

قانونية اأو د�ستورية.
ووج��ه بحر التحية با�سم ال�سع��ب الفل�سطيني لنواب 
املجل���ض الت�سريع��ي الذي��ن ق�سوا نحبه��م خالل فرتة 
الت�سريع��ي، كم��ا وج��ه التحي��ة  عمله��م يف املجل���ض 
للمرابطن الثائرين يف القد�ض املحتلة الذين ت�سدوا 
ب�سدوره��م العالي��ة جل��روت االحت��الل ومتكنوا من 

فتح باب الرحمة.
ويف نهاي��ة كلمت��ه اأك��د بح��ر اأن املجل���ض الت�سريع��ي 

ر�سالت��ه  اأداء  يف  والد�ست��ور  القان��ون  بق��وة  م�ستم��ر 
الرملاني��ة والوطني��ة ليعم��ل عل��ى رف��ع احل�س��ار عن 

قطاع غزة واأهله ال�سامدين.
م��ن جانب��ه، اأك��د ع�س��و اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظمة 
التحري��ر الفل�سطينية ال�سابق د. �سالح الدين الدباغ 
اأن انتخ��اب املجل���ض الت�سريعي �سكل جناح��ا للعملية 
الدميقراطي��ة الفل�سطيني��ة رغم اعتق��ال االحتالل 
لكثري م��ن النواب ومالحق��ة نواب القد���ض وابعادهم 

بهدف �سل عمل املجل�ض الت�سريعي.
وقال الدب��اغ اإن املجل�ض الت�سريعي قام وب�سكل وا�سح 
بحماي��ة املقاومة م��ن خالل �سن العدي��د من القوانن 
احلامي��ة لها. واأ�س��ار الدب��اغ اأن��ه كان االأوىل تقدمي 

رغ��م  ب��دوره  لقيام��ه  للت�سريع��ي  والتقدي��ر  ال�سك��ر 
الظ��روف اال�ستثنائي��ة يف حماي��ة املقاوم��ة وتعزيز 

دورها بداَل من حله.
واأو�س��ح اأنه على ال�سلطة مغادرة مرب��ع اأو�سلو والتحلل 
م��ن االتفاقي��ات االأمني��ة الت��ي جتع��ل منه��ا حار�س��ة 
الأم��ن العدو ال�سهي��وين. من جانبه، اأك��د ع�سو املجل�ض 
الوطن��ي الفل�سطيني د. فايز اأب��و �سمالة اأن العمل على 
ح��ل املجل���ض الت�سريعي بدء قبل اأن تب��داأ االنتخابات 
الت�سريعي��ة اأو اإع��الن النتائ��ج خالل ع��ام 2005 بعد 
رف���ض اأع�س��اء املجل���ض الت�سريع��ي االأول املوافقة على 
�سن قانون يجيز لرئي�ض ال�سلطة حل املجل الت�سريعي.
ون��وه اأن املجل���ض الت�سريع��ي مل يغب ع��ن العمل رغم 
حم��اوالت التغييب ومل تنطفئ نار املجل�ض وهي ت�سر 
على اإ�ساءة طريق الدميقراطية لل�سعب الفل�سطيني، 
ومل يياأ���ض ه��ذا املجل�ض ووا�س��ل عق��د جل�ساته رغم 

التجاهل الذي مور�ض �سده.
واأ�س��ار اأبو �سمالة اأن القد�ض كانت حا�سرة يف املجل�ض 
وقراراته تاأكيًدا على اأن املدينة املقد�سة فل�سطينية 

عربية اإ�سالمية ال تقبل الق�سمة وال ال�سراكة.
ال�سع��ب  اأن  بقول��ه:  كلمت��ه  �سمال��ة  اأب��و  وخت��م 
الفل�سطين��ي يف الداخ��ل واخل��ارج يع��رتف باملجل���ض 
الت�سريعي املنتخب ممثال وحي��دا لل�سعب الفل�سطيني 
وال يحق الأي اأحد ح��ل املجل�ض الت�سريعي الإنه اإرادة 
�سعبية، وطالب ال�سلطة الفل�سطينية بوقف التن�سيق 

االأمني ب�سكل كامل.
��ا مرئًيا ي�ستعر���ض دور املجل�ض  وت�سم��ن احلفل عر�سً
الت�سريعي خالل اثنا ع�سر عاًما ودوره يف دعم ال�سعب 
الفل�سطيني واأبرز التحديات التي واجهته خالل هذه 
الف��رتة، واختتم احلفل بتكرمي عوائل النواب الذين 

توفوا خالل فرتة عمل املجل�ض الت�سريعي.

"التشريعي" ينظم حفًلا بعنوان "المجلس التشريعي اثنا 
عشر عاًما من الصمود والعطاء"


